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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO X CONGRESSO DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DA UNESP – SINTUNESP 
 

O Coordenador Político do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp – Sintunesp, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, pelo presente Edital, faz saber que, 
no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, será realizado o X Congresso do 
Sindicato dos Trabalhadores da Unesp – Sintunesp, na cidade de Águas de São 
Pedro/SP. 

As assembleias locais para a escolha de delegados devem ser realizadas no 
período de 03 a 07/11/2014, em local e horários a serem determinados e amplamente 
divulgados pelos Diretores de Base e representantes ou colaboradores (nas unidades 
onde não há Diretor de Base) do Sintunesp. 

São critérios para a escolha dos delegados ao X Congresso do Sintunesp: 
I. Ser indicado em assembleia local por votação ou aclamação. O candidato a 
delegado deverá concorrer única e exclusivamente na unidade onde está lotado; 
II. Ser filiado há, pelo menos, três meses até a data do X Congresso do Sintunesp 
(setembro/2014), e estar quite com as obrigações estatutárias; 
III. Cada unidade deverá indicar um delegado a cada 50 filiados, ficando garantido 
o mínimo de um delegado por unidade, mesmo que o patamar de 50 filiados não seja 
atingido;  
IV. As Unidades Experimentais com até 05 filiados deverão eleger/indicar um 
representante, que irá ao X Congresso como observador, com direito a voz, não 
podendo participar das votações. Acima de 05 filiados, a Unidade Experimental poderá 
eleger um delegado com direito a voz e voto; 
V. Não há a necessidade de concorrerem na base os membros da Diretoria 
Colegiada (titulares e suplentes) e da Comissão Organizadora do X Congresso do 
Sintunesp, por serem considerados delegados natos; 
VI. Cada delegado deverá inscrever-se através de ficha de inscrição e enviá-la, via 
fax (xxx11 – 3106.5982) ou via e-mail (sintunesp@reitoria.unesp.br), até o dia 10 de 
novembro de 2014; 
VII. O Diretor de Base ou colaborador (nas unidades onde não há Diretor de Base) 
de cada unidade deverá enviar ata da assembleia local que indicou o(s) delegado(s) e 
lista de presença, via fax (xxx11) 3106.5982 ou via e-mail 
(sintunesp@reitoria.unesp.br), e a original para a sede em São Paulo, até o dia 10 de 
novembro de 2014. 

 

O processo de estruturação do X Congresso do SINTUNESP deve 
obedecer ao seguinte calendário: 

 
03 a 07/11/14: Assembleias nas unidades para a escolha dos delegados, com o envio 
das fichas de inscrições até o dia 10/11/14. As fichas deverão ser encaminhadas via 
fax (xxx11 – 3106.5982) ou via e-mail (sintunesp@reitoria.unesp.br) e as originais via 
malote para a sede São Paulo/SP (Sintunesp – Praça da Sé, 108 – 2º andar - A/C 
Noemi). 
Até 14/11: Envio de contribuições, moções etc. ao Congresso, A/C de Noemi 
(sintunesp@reitoria.unesp.br). Estes materiais farão parte das pastas dos delegados e 
observadores. 
Até 14/11: Os delegados e observadores eleitos/indicados deverão promover 
discussões nas Unidades, com a finalidade de levar o posicionamento dos servidores 
referente aos temas do Congresso (que constam na programação a seguir).  
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Programação do X Congresso do Sintunesp 
 
Os trabalhos do X Congresso do Sintunesp devem seguir a seguinte dinâmica: 

 
02/12– Terça-feira 
16h: ‘Check in’. 
16h às 18h: Credenciamento e entrega dos materiais aos delegados, observadores e 
convidados. 
18h: Abertura do X Congresso do Sintunesp. 
19h: Apreciação do Regimento. 
20h às 23h: Jantar italiano. 
 
03/12 – Quarta-feira 
7h às 8h30: Café da manhã. 
8h30 às 9h30: Palavra do Coordenador Político do Sintunesp – Balanço das atividades 
da entidade desde o IX Congresso, realizado em 2011. 
9h30: ‘Coffe Break’. 
10h às 12h: “Trabalho e assédio moral” – Prof. Fábio Kazuo Ocada (Diretor da 
Adunesp Central, docente da FFC/Marília). 
12h às 13h30: Almoço. 
14h às 16h: “Sucateamento do serviço público” – Representante da categoria dos 
metroviários de São Paulo. 
16h: ‘Coffe Break’. 
16h30 às 18h: Alterações Estatutárias. 
18h30 às 20h: Grupos de Trabalho sobre os temas “Trabalho e assédio moral” e 
“Sucateamento do serviço público”. 
20h30 às 22h: Jantar.  
 
04/12 – Quinta-feira 
7h às 8h30: Café da manhã. 
8h30 às 9h30: “A importância do Iamspe na saúde do servidor” – Sylvio Micelli 
(Presidente da Comissão Consultiva Mista do Iamspe). 
9h30: ‘Coffe Break’. 
10h às 12h: “Centrais Sindicais – Histórias de lutas, estrutura e conjuntura atual”. 
12h às 13h30: Almoço 
14h às 15h: “Chapão – A importância de nossa participação nos órgãos colegiados”. 
15h: ‘Coffe Break’. 
15h30 às 17h: Grupos de trabalho sobre os temas: “Iamspe”, “A importância de nossa 
participação nos órgãos colegiados”. 
17h às 20h: Plenária. 
21h: Jantar dançante. 
  
05/12 – Sexta-feira  

8h às 9h30: Café da manhã. 
10h: Encerramento do X Congresso do Sintunesp. 
12h30 às 14h: Almoço e ‘check out’ até as 16h.  
 

São Paulo,15 de outubro de 2.014 
 

ALBERTO DE SOUZA (Coordenador Político) 

 


